
Po czwartym turnieju dostałem pytania odnośnie kilku rozdao. Większośd z nich 

nie powinna sprawiad problemów w licytacji. Wyjątkiem jest tu:  

Rozdanie nr 3, WE po partii, otwiera S: 

 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny 

 „S”  nie ma otwarcia, „W” i „N” również spasują. A co ma otworzyd „E”? 23 PC, 

czyli otwieramy sztuczną odzywką 2♣. Odzywka ta mówi – partnerze nawet jak 

masz 0 PC i najgorszy skład jaki możesz mied to i tak gramy co najmniej 

koocówkę. Czyli nie można spasowad w parze, zanim do jakiejś koocówki nie 

dolicytujemy. Ogólnie otwieramy tak z kartą, z którą mamy koocówkę w ręce. 

Wcale nie musi to byd silna karta – wystarczy mied najstarszych 10 pików. I 

przecież wygramy 4♠ mimo 10 PC. Natomiast, niestety, z braku lepszego 

rozwiązania mamy też w tym otwarciu dowolną kartę od 23 PC. Patrząc tylko w 

rękę „E” mamy bardzo dużo potencjalnych lew do oddania. Czyli wcale nie 

jesteśmy nawet blisko posiadania koocówki w ręce. A przecież zmuszamy 

otwarciem 2♣ nas samych do zagrania koocówki. Nie miałbym pretensji, gdyby 



mój partner z tą kartą, ze względu na „brzydkie” punkty, otworzył 2♦ czy nawet 

2NT. Ale wródmy do tego co powinno się dziad po otwarciu 2♣ z ręki „E”. 

Przeciwnicy nie będą nam się wtrącad raczej (jak się wtrącą to z chęcią ich 

skontrujemy i weźmiemy świetny zapis). „W” spasowad nie może, więc 

odpowiada naturalnie, trochę jak po otwarciu 1♣. Mamy 5♠ i 4♥, czyli 

zgłaszamy najpierw 2♠. „E” odpowie 2NT albo 3♦ (2♠ obiecało na razie 4+♠, 

więc nie możemy ♠ sfitowad). Teraz „W” powie drugi kolor 3♥. Powiedzenie 

najpierw ♠, a potem ♥ pokazuje w tym przypadku 5+♠ i 4+♥. Teraz „E” może 

sfitowad ♠ licytując 4♠. 

Cała licytacja: 

N E S W 

  pas pas 

pas 2♣ pas 2♠ 

pas 3♦ pas 3♥ 

pas 4♠ pas… 

b) system WJ na NS 

Jeśli NS grają otwarciem 2♣ „precision” to „S” powinien tak otworzyd. Chociaż 

ma brzydkie punkty (4 PC w swoich długich kolorach, a 7 w dwóch dublach). 

Zależnie od ustaleo w parze, z ręką „N” można spasowad lub powiedzied 

sztuczne 2NT. Jeśli N wybrałby po 2♣ „S” sztuczną odzywkę 2NT to para WE ma 

spore szanse skontrowania kontraktu 3♣ granego z ręki „S” i zapisania sobie 

świetnego wyniku z rozdania. Jeśli „N” wybierze pasa to „E” musi skontrowad 

2♣ by potem móc pokazad siłę. „W” nie chcąc grad 2♣ z kontrą wyniesie w 2♠. 

„E” na razie sprzedał siłę od 13 PC, a ma 23, więc na pewno jeszcze nie spasuje. 

Ma 3 odzywki do wyboru. 3♦, ale będzie to trochę niedolicytowanie siły, 2NT 

już bliżej, ale nadal partner może mied 4 punkty i spasuje, bo spodziewa się u 

nas powiedzmy 20 PC. Trzecią opcją jest kolor przeciwnika (na to na pewno nie 

wolno partnerowi spasowad, a o co nam chodzi to powiemy później). Jeśli tak 

zalicytujemy to zmuszony do licytacji partner powie 3♥. Teraz decyzja zostaje w 

rękach „E” – powiedzied 4♠ lub 3♠. Cokolwiek wybierze to stanie się 

kontraktem ostatecznym. 



Cała licytacja: 

N E S W 

  2♣ pas 

pas ktr pas 2♠ 

pas 3♣ pas 3♥ 

pas 3♠ pas… 

c) system naturalny na NS, na EW system WJ 

Początek licytacji jak w podpunkcie a) czyli trzy pasy. W systemie WJ wszystkie 

silne ręce (18+PC) „schowane są” w otwarciu 1♣. Takie padnie otwarcie. 

Zakładając, że „NS” dalej pasują, „E” odpowie również sztuczną odzywką 1♦. 

Ma ona czasem nawet 5 zupełnie różnych znaczeo!! przez co czasem partner 

musi zgadywad co mamy w karcie… Nie będę się nad nimi teraz rozpisywał. W 

tym akurat przypadku znaczenie naszego 1♦ to negat = 0-6 PC skład prawie 

dowolny. Co ma powiedzied „E” na to? To już zależy od dokładnego systemu 

otward, na które umówiliśmy się z partnerem. Wchodzi w grę 2NT jeśli oznacza 

rękę względnie zrównoważoną w sile od 23+. Druga opcja to kolejna sztuczna 

odzywka 2♦, która w tej pozycji oznacza to samo co w naszym naturalnym 

systemie otwarcie 2♣, czyli „mam koocówkę w ręce”. Jak wybierzemy to drugie 

to skooczymy w 4♠ (analogicznie do a)). Jeśli powiemy 2NT to „W” albo 

spasuje, albo spróbuje jakoś zagrad 3♠ lub 3♥. Można dad transfer na ♠, czyli 3♥ 

lub zadad „staymana”, by po odpowiedzi 3♥/♠ oznaczającej 4 ♥/♠ spasowad. W 

tym przypadku padłoby 3♦ = brak starszych 4. Wtedy „E” może powiedzied 3♠ = 

mam 4♥ i 5♠ i słabą kartę i wolę grad te 3♠ niż 2NT. Ale to też trzeba by mied 

tak ustalone. To już są bardzo szczegółowe ustalenia i można zamiast takich 

mied zupełnie inne i wtedy byśmy nie mogli tak licytowad. Pytanie do grających 

WJ: co u was znaczyłaby taka licytacja?: 

N E S W 

pas pas pas 1♣  

pas 1♦ pas 2NT 

pas 3♣ pas 3♦ 

pas 3♠ 



Odpowiedzi wyłącznie na kartach pocztowych  

Obrona i rozgrywka 

Jaki padnie wist oczywiście zależy od tegojaki kontrakt i z czyjej ręki jest grany. 

Ba! zależy również od tego co po drodze sprzedała strona rozgrywająca. 

Przyjmijmy, że gramy 4♠ z ręki „E” po licytacji z podpunktu a) Wist jest tu ciężki, 

przypomnijmy licytację i rękę N: 

Cała licytacja:      

N E S W 

  pas pas 

pas 2♣ pas 2♠ 

pas 3♦ pas 3♥ 

pas 4♠ pas… 

 

Jeden przeciwnik sprzedał minimum 9 kart w ♥+♠ drugi ♦ i fit ♠. Kierowy wist na 

pewno odpada. Wydaje się, że atutowy będzie lepszy, chociaż wist w jedyny 

nielicytowany kolor przez przeciwników też jest na pewno opcją. Oba te wisty 

dają szansę obłożyd 4♠. Jeśli „E” zdecydowałby się powiedzied 2NT zamiast 3♦ 

to z ręki „N” naturalnym wistem wydawałby się właśnie wist w W♦. Po takim 

wiście sprawny rozgrywający kontrakt 4♠ zrealizuje! Musi zagrad trzy razy ♦, a 

co dalej to zależy od poczynao obrooców. Natomiast nawet po wiście ♠ czy ♣ i 

sprawnym rozgrywającym obroocy muszą byd bardzo czujni by nie wypuścid 

kontraktu. Co by się stało, gdyby ostatecznym kontraktem było 2NT czy 2♦? 

Tutaj raczej obroocy nam tak mocno nie pomogą i przegramy ten kontrakt bez 

jednej czy bez dwóch. Uff, czyli to nasze ustalenie w systemie naturalnym, że 

otwieramy 2♣ i musimy zagrad koocówkę nie jest nawet w tym przypadku złe. 

Rezultat: 4♠ lew 10, a może 9. A może 3♠ lew 9-10. A może 2NT lew 6-7 ?? 



Tyle miejsca nam zjadło rozdanie numer 3, że nie ma go (miejsca) na następne. 

Pokrótce napiszę co powinno się licytowad w rozdaniu 10, o której również było 

zapytanie: 

Rozdanie 10, Obie po partii, rozdawał E 

 

Jak należało licytować? 

a) system naturalny 

Cała licytacja: 

N E S W 

 pas 1♣ pas 

1♠ pas 1NT pas 

?? 

można spasowad lub zainwitowad poprzez 2NT do 3NT. Czyli zależnie od agresji 

„N” zagramy 1NT lub 3NT. 



b) system WJ 

Cała licytacja: 

N E S W 

 pas 1NT* pas 

3NT pas pas pas 

*- zakładam, że grający WJ grają 1NT w sile 15-17. My gramy 16-18, więc 

otwieraliśmy 1♣ 

Obrona i rozgrywka 

Wist może paśd różny. Albo w jakiegoś kiera (do wyboru Q♥ lub 8♥ zgodnie z 

wistem odmiennym) lub treflowy (7♣). Wist ♣ nie daje kompletnie szans 

rozgrywającemu 3NT. Po wiście kierowym teoretycznie kontrakt już idzie, ale 

trzeba trafid Dx♦ poza impasem, na co grając na największą szansę wygrania nie 

powinniśmy zrobid. Ale jednemu rozgrywającemu 3NT w turnieju się ta sztuka 

jednak udała. Chcecie sprawdzid komu i po jakim wiście? to zapraszam na linka 

z następnej strony. 

 

Na koniec zamieszczam wyniki IV turnieju.  

Wygrała para: Bogusia Gajos i Ryszard Jereczek. Gratulacje. 



 

PS. Przebieg każdego rozdania na każdym ze stołów można obejrzed wchodząc 

na stronę bridgebase.com, klikając u góry „hand records” – następnie trzeba 

tam podad swój nick i hasło i można szukad rozdao, które się grało (można też 

szukad po nicku znajomego jeśli nie graliśmy w turnieju). Jak pokażą się 

rozdania zagrane to można tam kliknąd na wyniki turnieju i odpowiednio na 

każde z rozdao i każdy ze stołów. Jeśli graliśmy turniej to można również się 

zalogowad na BBO i z prawej strony jest zakładka „historia”, a w niej można 

znaleźd w odpowiedniej zakładce wyniki wszystkich granych przez nas meczów i 

turniejów. 

Dla ułatwienia zamieszczam poniżej link do turnieju: 

http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=5188-1587985304&u=Rjery12 

http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=5188-1587985304&u=Rjery12

